
 

 

 

 

 

ODBOR REGULÁCIE ELEKTROENERGETIKY 

 

 

 R O Z H O D N U T I E 

 

   

 

 

Číslo: 0005/2022/E-EU V Bratislave dňa 14. 07. 2022 

Číslo spisu: 3318-2022-BA 

 

 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie elektroenergetiky, ako orgán príslušný 

na konanie podľa § 4 odsek 1, § 9 odsek 1 písmeno b) druhého bodu, § 9 odsek 1 písmeno c) 

prvého bodu v spojení s § 15 odsek 4 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových 

odvetviach v znení neskorších predpisov a článku 35 odsek 1 nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) 2019/943 o vnútornom trhu s elektrinou vo veci zmeny rozhodnutia 

úradu č. 0002/2021/E-EU zo dňa 29. 01. 2021 ktorým úrad schválil návrh prevádzkovateľov 

prenosových sústav regiónu sústavy strednej Európy týkajúci sa zriadenia regionálnych 

koordinačných centier, 

 

 

 r o z h o d o l 

 

 

podľa článku 35 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/943 o vnútornom trhu 

s elektrinou v spojení s § 13 odsek 2 písmeno n) a § 17 odsek 2 písmeno g) zákona 

č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov tak, že 

pre regulovaný subjekt Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., Mlynské nivy 59/A, 

824 84 Bratislava, IČO: 35 829 141 m e n í rozhodnutie č. 0002/2021/E-EU zo dňa  

29. 01. 2021 o schválení dokumentu „Zriadenie regionálnych koordinačných centier  

pre región prevádzky sústavy strednej Európy v súlade s článkom 35 nariadenia (EÚ) 

2019/943 Európskeho parlamentu a Rady z 5. júna 2019 o vnútornom trhu s elektrinou“, 

ktorého úplne znenie je prílohou výrokovej časti tohto rozhodnutia a tvorí tak neoddeliteľnú 

časť výroku. 

 

 

Odôvodnenie: 

Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., Mlynské nivy 59/A, 

824 84 Bratislava, IČO: 35 829 141 (ďalej len „účastník konania“) dňa 20. 04. 2022 doručila 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) v súlade s článkom 35 odsek 1 

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/943 o vnútornom trhu s elektrinou 

(ďalej len „nariadenie č. 2019/943“) zmenu návrhu prevádzkovateľov prenosových sústav 

regiónu prevádzky sústavy strednej Európy (ďalej len „Central SOR PPS“) týkajúci sa 

zriadenia regionálnych koordinačných centier (ďalej len „RCC“) vypracovaného podľa článku 
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35 nariadenia č. 2019/943 (ďalej len „návrh na zriadenia SOR RCC“), ktorý bol schválený 

rozhodnutím úradu č. 0002/2021/E-EU zo dňa 29. 01. 2021. Návrh bol zaevidovaný 

pod podacím číslom 13391/2022/BA.  

Zmenu návrhu na zriadenie SOR RCC vypracovanú Central SOR PPS predložil účastník 

konania na schválenie úradu v súlade s § 17 odsek 2 písmeno g) v spojení s § 13 odsek 2 

písmeno n) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o regulácii“). 

 Podľa § 17 odsek 2 písmeno g) zákona o regulácii úrad na návrh účastníka konania 

zmení rozhodnutie aj vtedy, ak sa zmenili podmienky, na základe ktorých bolo vydané 

rozhodnutie podľa § 13 zákona o regulácii, alebo nastali skutočnosti, ktoré túto zmenu 

odôvodňujú. 

Pôvodný návrh na zriadenie SOR RCC bol vypracovaný a predložený v roku 2020 

na základe zadefinovania centrálneho regiónu prevádzky systému (ďalej len „Central SOR“), 

ktorý bol schválený rozhodnutím Agentúry Európskej únie pre spoluprácu regulačných 

orgánov v oblasti energetiky (ďalej len „ACER“) č. 10/2020 o vymedzení regiónov prevádzky 

systému (ďalej len „SOR“) zahŕňajúce regióny výpočtu kapacity Core, Severné Taliansko a 

SWE. Pôvodný návrh na zriadenie SOR RCC navrhol súčasných prevádzkovateľov 

regionálnych bezpečnostných koordinátorov, a to spoločnosti CORESO SA, Cortenbergh 

Avenue, 71 B-1000 Brussels (ďalej len „Coreso“) a TSCNET Services GmbH Dingolfinger 

Str. 3, 81673 Munich (ďalej len „TSCNET“) za ústredných prevádzkovateľov RCC, ako to 

umožňuje článok 36 odsek 2 nariadenia č. 2019/943. Tento návrh na zriadenie SOR RCC bol 

schválený príslušnými národnými regulačnými orgánmi (ďalej len „NRO“) na základe dohody 

dosiahnutej dňa 19. 01. 2021. Schválený návrh na zriadenie SOR RCC obsahoval niekoľko 

zmien a doplnení zo strany príslušných NRO, ktoré sa týkali najmä objasnenia definície 

zúčastnených prevádzkovateľov prenosových sústav (ďalej len „PPS“) ako PPS uvedených 

v rozhodnutí ACER č. 10/2020 (teda s vylúčením všetkých PPS iných SOR a PPS mimo EÚ, 

ale vrátane Creos Luxembourg S.A. (ďalej len „Creos“) a Vorarlberger Transmission Network 

Inc. (ďalej len „Vuen“)) a zmeny a doplnenia stanov prevádzkovateľov RCC. Central PPS boli 

požiadaní, aby predložili nový návrh SOR RCC do jedného roka od schválenia s cieľom 

začleniť Creos a Vuen ako zúčastnených PPS v jednom z centrálnych RCC a vždy, keď budú 

stanovy Coreso a TSCNET zmenené a doplnené. 

Centrálne NRO dňa 23. 04. 2021 vyzvali Central SOR PPS, aby preskúmali stanovy 

Coreso aj TSCNET s cieľom objasniť úlohu PPS mimo EÚ. Preskúmanie malo byť ukončené 

do 31. decembra 2021. Organizácia spájajúca Európskych prevádzkovateľov prenosových 

sústav (ďalej len „ENTSO-E“) napadla rozhodnutie ACER č. 10/2020. Odvolacia rada ACER 

prijala odvolanie, na základe ktorého bol ACER poverený prijať nové rozhodnutie. 

Rozhodnutím ACER č. 08/2021, sa so zreteľom na výsledok Brexitu, začlenili SONI Ltd. 

a EirGrid Plc. (PPS Severného Írska a Írska) do Central SOR a súčasne sa vypustil IU SOR. 

Voči tomuto rozhodnutiu bolo taktiež podané odvolanie. Následne sa v októbri 2021 ACER 

rozhodol  stiahnuť svoje rozhodnutie č. 08/2021 (rozhodnutie ACER č. 13/2021) a následne 

znovu otvoril proces prijatia nového rozhodnutia. Central SOR PPS sa po konzultácii 

s centrálnymi NRO rozhodli počkať na nové rozhodnutie ACER o vymedzení SOR 

pred predložením nového návrhu na zriadenie SOR RCC, aby sa predišlo duplicite práce. 

ACER v apríli 2022 vydal rozhodnutie č. 05/2022 s novou definíciou SOR, v ktorom začlenil 

EirGrid Plc. a Soni Ltd. do centrálneho SOR, zatiaľ čo región výpočtu kapacity SWE (a 

následne španielskeho a portugalského PPS) začlenil do novovybudovaného SWE SOR. 

Na základe rozhodnutia ACER č. 05/2022 Central SOR PPS  aktualizovali ustanovenia návrhu 
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na zriadenie SOR RCC, pričom vypustili všetky odkazy na španielskych a portugalských PPS 

(už nie sú členmi Central SOR, keďže sú súčasťou novozriadeného SWE SOR) a pridali 

EirGrid Plc. a Soni Ltd ako zúčastnených PPS prevádzkovateľa RCC Coreso. Návrh o zriadení 

SOR RCC od Central SOR PPS bol doručený poslednému centrálnemu NRO dňa 09. 06. 2022. 

Podľa článku 6 odsek 10 prepracovaného nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

2019/942, ktorým sa zriaďuje ACER (ďalej len „nariadenie č. 2019/942“) sa vyžaduje súhlas 

centrálnych NRO do 09. 12. 2022. Centrálne NRO sa však dohodli na urýchlení schvaľovacieho 

procesu, aby sa dohoda o ustanoveniach o novom zriadení dosiahla do 30. júna 2022 (t. j. deň 

pred predpokladaným uvedením RCC podľa článku 35 nariadenia č. 2019/943 do prevádzky).  

Nové ustanovenia návrhu na zriadenie SOR RCC potvrdzujú vytvorenie Coreso a 

TSCNET ako prevádzkovateľov RCC Central SOR. Všeobecné organizačné, finančné a 

prevádzkové opatrenia týkajúce sa na vykonávanie úloh prevádzkovateľov RCC a taktiež 

zodpovednosti prevádzkovateľov RCC vymedzené v ustanoveniach pôvodného návrhu 

na zriadenie SOR RCC schváleného v roku 2021 zostávajú nezmenené. 

V návrhu na zriadenie SOR RCC boli aktualizovaní zúčastnení PPS každého RCC. 

Zoznam zúčastnených PPS zahŕňa iba PPS patriacich do Cental SOR a nezahŕňa PPS, ktorí sa 

zúčastňujú v Coreso prostredníctvom iných SOR. Creos a Vuen sú teraz zahrnuté ako 

zúčastnení PPS v TSCNET. 

Stanovy a rokovací poriadok spoločností Coreso a TSCNET, ako ich definovali ich 

príslušní akcionári, sú prílohou návrhu na zriadenie SOR RCC. V porovnaní s pôvodným 

návrhom na zriadenie SOR RCC boli zmenené nasledovne: 

1. Coreso – zabránilo sa tomu, aby PPS mimo EÚ mohli ovplyvňovať úlohy RCC (konkrétne 

PPS zo Spojeného kráľovstva), napriek tomu, že je zastúpený v správnej rade; na dosiahnutie 

tohto cieľa bol pridaný osobitný postup hlasovania; 

2. TSCNET – ustanovuje sa zriadiť Správnu radu podľa článku 43 nariadenia č. 2019/943 

a stanovilo sa, že PPS mimo EÚ (konkrétne Swissgrid zo Švajčiarska) nemôže byť zastúpený 

v Správnej rade. 

Centrálne NRO vo všeobecnosti súhlasia so zmenami návrhu na zriadenie SOR RCC, 

ktorý zabezpečí efektívne vykonávanie úloh RCC a zlepší koordinované procesy medzi PPS. 

Rozdelenie úloh a kooperácia medzi Coreso a TSCNET, ktoré sú už definované v niekoľkých 

regionálnych metodológiách, sa javia ako primerané a umožňujú mať zálohu pre väčšina úloh. 

Centrálne NRO súhlasia so zoznamom zúčastnených PPS, ktorý odráža zmeny a odporúčania, 

na ktorých sa 19. januára 2020 dohodli samotné NRO. Centrálne NRO okrem toho súhlasia 

so zmenami stanov a rokovacieho poriadku, ktoré zabezpečujú, aby PPS z krajín mimo EÚ 

nemali žiadny vplyv na úlohy RCC, ktoré sú vyžadované nariadením č. 2019/943. Napriek 

všeobecnému kladnému stanovisku k zmennému a doplnenému návrhu na zriadenie SOR RCC 

sa centrálne NRO rozhodli preskúmať návrh na zriadenie SOR RCC pred jeho schválením podľa 

článku 35 nariadenia č. 2019/943 s cieľom začleniť niekoľko ďalších zmien, ktoré by prispeli 

k zlepšeniu celkovej kvalitu a zrozumiteľnosti návrhu na zriadenie SOR RCC.  

Hlavné zmeny zapracované centrálnymi NRO sú: 

1. doplnenie ustanovenia do časti „keďže“ návrhu SOR RCC s cieľom opísať proces vedúci 

ku konečnej verzii návrhu na zriadenie SOR RCC s prepojením na rozhodnutia prijaté 

ACER týkajúce sa zadefinovania SOR; 



  str. 4 

2. doplnenie ustanovenia do časti „keďže“ návrhu na zriadenie SOR RCC o tom, že je 

potrebné, aby Central PPS zabezpečili, že v prípade zriadenia centrálneho RCC ako RCC 

v inom SOR, budú ustanovenia týkajúce sa zriadenia centrálneho RCC v súlade 

s ustanoveniami o zriadení RCC ostatných príslušných SOR; 

3. doplnenie ustanovenia potvrdzujúceho, že Central PPS uzavreli riadnu dohodu 

so spoločnosťou Swissgrid AG., ktorá stanovuje základ pre spoluprácu týkajúcu sa 

bezpečnej prevádzky systému a stanovuje opatrenia v súlade s povinnosťami 

stanovenými v nariadení č. 2019/943; 

4. oprava niektorých nesprávnych odkazov, najmä v súvislosti s metodikami, ktoré schválil 

ACER podľa článku 37 nariadenia č. 2019/943 a ktorými sa riadia úlohy RCC. 

Okrem toho boli vykonané niektoré formálne zmeny na zlepšenie prehľadnosti 

dokumentu. Zmeny a doplnenia preskúmali Central PPS, ktorí navrhli niekoľko ďalších 

formálnych zmien, ktoré boli prijaté. Okrem toho centrálne NRO začlenili na poslednú chvíľu 

do článku 12 návrhu na zriadenie SOR RCC dodatok, ktorý odkazuje na konkrétne články 

rozhodnutia ACER č. 05/2022. 

Centrálne NRO prostredníctvom elektronickej procedúry schválili dňa 27. 06. 2022 

dokument, ktorý predstavuje spoločnú dohodu všetkých centrálnych NRO vo veci schválenia 

zmeneného návrhu na zriadenie SOR RCC. Táto dohoda centrálnych NRO poskytuje dôkaz 

o tom, že ACER nemusí prijať rozhodnutie o návrhu podľa článku 6 odsek 10 nariadenia 

č. 2019/942. 

Účastník konania dňa 11. 07. 2022 predložil návrh SOR RCC v znení schválenom 

centrálnymi NRO dňa 27. 06. 2022. 

Úrad dospel k záveru, že predložený zmenený a doplnený návrh na zriadenie SOR RCC 

je vypracovaný v súlade s článkom 35 nariadenia č. 2019/943. 

Na toto konanie sa podľa § 41 zákona o regulácii nevzťahuje ustanovenie § 33 odsek 2 

zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, 

nakoľko úrad vychádzal pri vydaní rozhodnutia iba z podkladov predložených účastníkom 

konania, ktorému sa zároveň vyhovelo v plnom rozsahu. 

 Z dôvodu určitosti, zrozumiteľnosti a prehľadnosti rozhodnutia sa doterajší návrh SOR 

RCC schválený rozhodnutím úradu č. 0002/2021/E-EU zo dňa 29. 01. 2021 nahrádza jeho 

úplným znením, pričom navrhované zmeny a doplnenia sú zapracované priamo v texte návrhu 

na zriadenie SOR RCC.  

Úrad vykonal procesné úkony vyplývajúce právnych aktov Európskej únie 

a zo správneho poriadku, posúdil a vyhodnotil podklady nachádzajúce sa v spise  

č. 3318-2022-BA a v priebehu správneho konania s účastníkom konania priebežne 

prerokovával všetky pripomienky a návrhy a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti 

rozhodnutia 
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Poučenie: 

 Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. Odvolanie je potrebné podať 

na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odboru regulácie elektroenergetiky, Tomášikova 28C, 

821 01 Bratislava 3, a to v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Toto rozhodnutie je 

preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

Príloha k výroku rozhodnutia: 

- schválené znenie dokumentu „Zriadenie regionálnych koordinačných centier pre Región 

prevádzky sústavy Stredná Európa v súlade s článkom 35 nariadenia Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ) 2019/943 z 5. júna 2019 o vnútornom trhu s elektrinou“ (147 strán A4). 

 

 

 

 

 

Ing. Martin Lepieš 

riaditeľ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí: 

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26 


